


 

היי לך! כיף שנפגשנו כאן… 
לפני שנתחיל, כמה מילים אישיות לגבי מיינדפולנס בתוך המרחב הזוגי: 

 
 

לפני שפגשתי את המיינדפולנס הזוגיות שלי הייתה שונה לחלוטין. הרבה ניסיון של שינויים והתאמות שנעשו מתוך חוסר יכולת לקבל את הצד 
השני ואת התמודדויות החיים. הרבה לחצים, פחדים, חשיבה על העבר ועל העתיד. 

המיינדפולנס הכניס לחיי רוגע ושלווה, ובעיקר מודעות גובהה למחשבות ולתחושות שלי. יכולת חדשה של להבין מה קורה לי כאן ועכשיו ולהצליח 
לנשום לפני שנאי מגיבה. לבחור במודעות את ההחלטות שלי, ושיח פנימי מיטיב ומחזק שלאחר מכן, התבטא גם בזוגיות. 

היום, מתוך זוגיות אוהבת, חזקה, יציבה, מכילה, שלווה ומחוברת - אני רוצה להעניק לך את הצ‘ק ליסט הזה במתנה. הצ‘ק ליסט יעניק לך את 
מתנת המיינדפולנס לתוך חייך, ולתוך המרחב הזוגי שלך. 

 
עם יד על הלב, הראש לנו מלא במחשבות כל הזמן. ומחשבות על זוגיות הן לא יוצאות דופן. 

אנחנו נוטים לחשוב מה יהיה בעתיד, לא פעם גם בדאגה חרדה ופחד כלפי העתיד. 
ואנחנו עושים השוואות למה שהיה פעם, בתחילת הקשר, או בימי הרווקות. 

אנחנו עסוקים המון בהשוואות. לעצמנו של פעם, לזוגות אחרים שאנחנו רואים (אפילו בטלוויזיה). 
ובלי לשים לב אנחנו גם משווים את הזוגיות שלנו או את בן/בת הזוג לזוגיות האידיאלית שיש לי בראש. 

זאת שחלמתי עליה בגיל העשרה… 
 

מיינדפולנס היא היכולת שלנו להיות נוכחים ברגע הווה ללא שיפוטיות. אנחנו יכולים לתרגל מיינדפולנס בפעולות יומיומיות או במדיטציות. אבל 
לא פחות חשוב מהתרגול, הוא המיינדסט (גישה) המיינדפולנס כלפי החיים. 

עד כמה אנחנו באמת מצליחים להיות נוכחים? 
מתי פעם אחרונה הנחנו את הטלפון בצד וניהלנו שיחה מלב אל לב? 

האם אני במודעות אמיתית לתחושות ולמחשבות שלי? או אולי אני מתבטא/ת מתוך כעסים, לחץ, פחדים או חוסר תשומת לב למה שקורה לי? 
 

המטרה בצ‘ק ליסט הזה היא להחזיר לנו את המודעות לכאן ועכשיו בתוך המרחב הזוגי. 
לנסות לשחרר את המחשבות על מה שהיה או מה יכול להיות, 

ולהצליח להנות, להכיל ולהתחבר לזוגיות שלנו היום. 
ולכן, ניתן להשלים את הצ‘ק ליסט כל יום, בכל שלב ביום. 

 
השאלות שעליכם לסמן ולשאול, 

נועדו להחזיר את המודעות לרגע הווה, לכאן ועכשיו. 
זהו תרגול של התודעה שלנו להרכז את הקשב שלנו ברגע בכאן ועכשיו. 

 
מי אני? 

אני מיכל, מנחת קבוצות ויצרת תוכניות אונליין ותהליכים הדרכתיים על עולם המיינדפולנס. 
יוצרת ערוץ היוטוב - מיכל מיינדפולנס (שם ניתן למצוא עוד תכנים ותירגולי מיינדפולנס מגוונים) 

נשואה לרימון (יחד 10 שנים) מתרגלת ומנכיחה מיינדפולנס בזוגיות שלי ובחיי בכלל כבר מעל 6 שנים. 
החזון שלי הוא להנגיש את גישת המיינדפולנס והתרגול לכולם. תרגול נוכחות ברגע מהווה מקור חזק ויציב לשגרה רגועה, שלווה, מלאת מודעות 

וחיוביות. ובאופן אישי, גישת המיינדפולנס הצילה אותי בהתמודדות עם כאב כרוני. 
 

מיכל מיינדפולנס 
 www.michalmindfulness.com

https://www.youtube.com/channel/UC2REN3KqBjbRDRYsUSQ9B7w
https://www.youtube.com/channel/UC2REN3KqBjbRDRYsUSQ9B7w


בצ‘ק ליסט ניתן לראות שהשאלות מנוסחות בזמן הווה. וזה לא במקרה. 
תרגול המיינדפולנס עוזר לנו להתמקד ברגע הווה, בכאן ועכשיו.  

 
המחשבות על העתיד והעבר נוטות להיכנס לתודעה שלנו כמעט כל יום. הן נובעות מתוך הפחדים, הלחצים והשתוקקות שלנו, והן לא תורמות לנו 

כשהן מפוזרות ועולות לנו כל הזמן. (בניגוד לשיחה או זמן חשיבה ממוקד על מטרות שהיינו רוצים להשיג בקשר). 
אותם מחשבות לא פעם יובילו אותנו לתסכול, שליליות, שיפוטיות וחוסר שביעות רצון מהמציאות שלנו והזוגיות שלנו. לעומת זאת, מיקוד על הכאן 

ועכשיו והעלאת המודעות למה אני חושב/ת או מרגיש/ה היום, יעלו אצלנו את המיקוד החיובי ויעזורו לנו לפתח גישה יותר גמישה כלפי בן או בת 
הזוג ולהנות יותר מהמרחב הזוגי שלנו ביומיום. 

 
את השאלות ניתן לשאול כל יום, 

וכך לעשות לעצמנו ”איפוס“ ולהחזיר את הקשב שלנו רגע הווה. 
כל יום אנחנו יכולים להרגיש אחרת. יש ימים שאנחנו קמים בבוקר עם הרבה שליליות בעקבות סיבות שונות. 

הצ‘ק ליסט כאן כדי לעזור לנו להתקד ב“מה קורה לי עכשיו?“ 

איך הייתי מדרג/ת את רמת התקשורת שלנו היום מ-1-10? 

האם אני מסוגל/ת להיות פגיע/ה היום? 

האם יש לי צורך היום בחיבוק / נשיקה או מגע אחר מבן / בת הזוג? 

האם עלו בי היום מחשבות שיפוטיות כלפי בן / בת הזוג שלי? 

האם היום זהיתי מחשבות המשוואות את הזוגיות שלי לזוגיות אחרת? 

האם נכון לי היום ליזום שיח או פעולה אינטימית ומחברת עם בן / בת הזוג שלי? 

ציין/צייני 5 דברים טובים בזוגיות שלך ששמת לב אליהם היום: 
 _________________________________ .1
 _________________________________ .2
 _________________________________ .3
 _________________________________ .4
 _________________________________ .5

מהם 3 תכונות שאני אוהב/ת בבן / בת הזוג שלי? 
 _________________________________ .1
 _________________________________ .2

 _________________________________ .3

מה יכול ”לתדלק“ את הזוגיות שלנו היום? 
(דייט רומנטי, ארוחה משותפת, שיחה טובה, מחמאה אוהבת, זיכרון נעים, הקשבה לשיר שמשמעותי בקשר שלנו, בילוי כיפי) 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________


